
Zápis ze schůze Osadního výboru Náchod – Babí ze dne 9. března 2022

Přítomni: J. Říha, V. Čejchan, A. Plšek st., J. Korec, A. Čtvrtečková – zápis,
P. Hornych,  P. Šimek.  Omluveni: L.  Zoufal,  V.  Jirman.  A.  Plšek  ml.  Hosté:
J. Švadlenková, I. Vlková, K. David, A. Šrol

Zápis z jednání:

1. Žádost  o  opravu  vozovky  v ul.  Ryšavého. Přítomní  upozornili  na
nebezpečný  stav  vozovky  v ul.  Ryšavého,  kde  je  celá  řada  výtluků.
Jménem občanů se OV obrací na MěÚ Náchod a žádá o jejich brzkou
opravu.

2. Svoz  rostlinného  odpadu  ze  zahrad: Zjišťujeme,  že  MěÚ  Náchod
vyhověl  žádosti  občanů  Babí a   prostřednictvím  TS  Náchod  zajistil
rozšíření  harmonogramu svozu rostlinného odpadu ze zahrad, a  to
v jarních a podzimních měsících z 1x na 2x za měsíc /viz/.
Neodvážejte proto větve do lesa.

3. Informace občanům Babí - Akce , které nás čekají  

– 2. dubna pořádá SK Star Babí od 9 hodin brigádu na hřišti – přijďte pomoci

– 9. dubna pořádá SDH Babí od 9 hodin svoz šrotu

–  23.  dubna TS  Náchod:  Jednorázový  svoz  nebezpečných  a  objemných
odpadů

Jedná se o následující odpady: 

a) akumulátory,  nádoby  od  barev,  znečištěné  štětce,  zářivky,  výbojky,
televize,  elektrické  spotřebiče,  chladničky  a  mrazničky  (spotřebiče
nerozebírejte  a předávejte  kompletní),  pneumatiky od osobních vozidel
(bez disků), barvy motorové oleje a filtry, 

b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
c) větve, listí, tráva.

Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je
možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)

Horní Babí u školy 10,35   -  10,50 hod

Ryšavého/Lesní 10,55   -  11,10 hod



30. dubna se na hřišti SK Star koná tradiční Pálení čarodějnic

21. května se na hřišti SK Star od 9 hodin konají Babské koule /pétanque/

18. června pořádá SDH Babí připomínku 135 let své činnosti

Na podzim se budou konat nové volby do Osadního výboru Babí:

Zvažte, prosím, své možnosti zapojení do jeho činnosti a přihlaste se kdykoli
jeho stávajícím členům nebo přijďte na schůze OV již nyní. Nejbližší se koná ve
středu 6. dubna od 17. 30 ve společenském domě na hřišti.

Další setkání občanů Babí, kteří se chtějí podílet na přípravě Dětského dne,
se koná na stejném místě rovněž 6. dubna, ale již od 17.00 hodin. 

V Náchodě – Babí 9. 3. 2022

……………………………...

Jan Říha, předseda OV Babí


